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Uchwała Nr IV/12/16/2011 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

w sprawie:  

przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Jaworzno  

Na podstawie: art. 18 pkt 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)  

w związku z art. 43 ust. 1 i 2a  

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  

(tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z późn. zm.)  

i § 4 ust. 2, 3 i 4  

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku  

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  

(Dz. U. Nr 137 z 2010 roku, poz. 922)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Jaworzno, stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień i opiniowania.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Bogusław Śmigielski 

 



Załączniki binarne

Załącznik nr do uchwały do Uchwały Nr IV/12/16/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
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1. Wprowadzenie 


Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja planu aglomeracji współtworzonej 


przez obszary gmin: Jaworzno, Chełmek(woj. małopolskie) i Mysłowice zakończonej 


oczyszczalnią ścieków komunalnych Jaworzno-Dąb zlokalizowaną w Jaworznie  


przy ul. Dąb 105. 


Aglomeracja Jaworzno wyznaczona została Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego  


z dnia 29 października 2008r. Nr 72/08. W 2011 r. wykonano szczegółową analizę zakresu 


budowy kanalizacji na dotychczas nieskanalizowanych terenach aglomeracji Jaworzno 


oraz planowanej liczby mieszkańców do włączenia do systemu kanalizacyjnego. Analiza 


wykazała, że w niektórych obszarach aglomeracji wielkość współczynnika długości sieci 


nie spełnia wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 


2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 


922), co stało się przesłanką do zmiany wielkości oraz granic obszaru aglomeracji 


Jaworzno.Propozycja planu aglomeracji dostosowana jest do wymogów określonych  


w w/w rozporządzeniu.Zgodnie z przytoczonym wyżej rozporządzeniem za podstawę 


wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji przyjęto dla gmin tworzących aglomerację 


Jaworzno następujące dokumenty: 


1. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 


2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 


3. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 


4. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. 


Dodatkowo wykorzystano studia wykonalności dla projektów wodnokanalizacyjnych oraz 


inne opracowania projektowe i przedprojektowe zgodne z w/w dokumentami 


planistycznymi. 


Obszar i granice aglomeracji Jaworzno wyznaczono uwzględniając zasięg sieci 


kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalnią ścieków 


w Jaworznie. 


Do aglomeracji zostały przyjęte tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, 


na których planuje się budowę takiej sieci w perspektywie najbliższych lat tj. do roku 


2015. 


Granica aglomeracji została wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych, 


bądź przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych. 


Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji kierowano się zasadą, że realizacja sieci 


kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków 


powinna być uzasadniona finansowo i technicznie.  


 


2. Dokumenty planistyczne na podstawie, których został 


opracowany projekt planu aglomeracji  


Gmina Jaworzno 


 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna 


przyjęte uchwałą Nr XLIV/520/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2005 


r., zmienione uchwałą Nr XXI/258/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. oraz uchwałą Nr 


XLI/566/2010 z dnia 25 lutego 2010r. oraz miejscowe plany zagospodarowania 


przestrzennego: 



http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ZGE „Sobieski-


Jaworzno III” Sp. z.o.o. w Jaworznie w granicach administracyjnych miasta Jaworzna 


przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLI/720/2001 z dnia 25 października 2001 


r.(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98 poz. 3101); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna dla dzielnicy Szczakowa 


przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLII/739/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 103, poz. 3387); 


 miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego dla obszaru budownictwa 


mieszkaniowego Warpie - Podwale przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie 


nr XL/701/2001 z dnia 27 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 84, poz. 2150); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów strategicznych oraz 


restrukturyzacji i przebudowy przemysłu w dzielnicy Śródmieście i Centrum miasta 


Jaworzna przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXII/434/2000 z dnia 19 maja 


2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 27 poz. 426). 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zabudowę 


w rejonie ulicy Chełmońskiego – południe przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie 


nr VIII/76/2003 z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47, poz. 1367); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę 


w rejonie ulicy Kołłątaja - wschód przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie 


nr XII/114/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 63, poz. 1917); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę 


w rejonie ulicy Kołłątaja - zachód przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie 


nr XII/113/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 63, poz.1916); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Martyniaków 


w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXVI/282/2004 z dnia 


24 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 91, poz. 2552); 


 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 


ZGE „Sobieski” Jaworzno III Sp. z o.o. dla części obszaru zakładów chemicznych 


„Organika-Azot” w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie 


nr XXVI/283/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 91, poz. 2553); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stadionu „Victoria” przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXVI/281/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz. 2808); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru pod nazwą „Park 


Północny”, objętego programem rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów 


poprzemysłowych miasta Jaworzna przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie 


Nr XLVII/566/2005 z dnia 27 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 138, poz. 3474); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna dla obszaru Jeleń – Dąb 


przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LI/643/2006 z dnia 2 marca 2006 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 41, poz. 1178); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Jeleń w rejonie węzła 


autostrady w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/745/2006 


z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2450); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Stałe” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/740/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2445); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa” w Jaworznie 


przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/742/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2447); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych „Zachód” 
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w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/743/2006 z dnia 


29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2448); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego - Południe” 


w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/746/2006 z dnia 


29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2451); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wysoki Brzeg” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/744/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2449); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/741/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87 poz. 2446); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Niedzieliska” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr IV/38/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 45 poz. 957); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Góra Piasku” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr IV/37/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 45 poz. 956); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Długoszyn-Chropaczówka” 


w Jaworznie przyjęty uchwałą 2007 Rady Miejskiej w Jaworznie Nr IV/36/2007 z dnia 


25 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 45 poz. 955); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Martyniaków II 


w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr IX/86/2007 z dnia 


31 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 130 poz. 2578); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rehabilitacji Osiedla Podwale 


w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XII/136/2007 z dnia 


30 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 174 poz. 3247); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wysoki Brzeg II” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XIV/150/2007 z dnia 27 września 2007 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 190 poz. 3532); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku im. Lotników Polskich 


w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XX/251/2008 z dnia 


1 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 1008 poz. 2240); 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kościuszko” w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXII/264/2008 z dnia 29 maja 2008 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 123 poz. 2432). 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i 


Koźmin” w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXXVII/508/2009 


z dnia 29 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 12 poz. 197). 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego-elektrownia” 


w Jaworznie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XLV/589/2010 z dnia 


31 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 165 poz. 2700). 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Podłęże - las" w Jaworznie przyjęty 


uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr  XLV/590/2010 z dnia 31 maja 2010 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 165 poz. 2701). 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Byczyna" w Jaworznie przyjęty uchwałą 


Rady Miejskiej w Jaworznie Nr  XLV/591/2010 z dnia 31 maja 2010 r. 


(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 165 poz. 2701) 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ciężkowice” w Jaworznie 


przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr  XLVI/620/2010 z dnia 29 czerwca 


2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 191 poz. 2919) 
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Dla obszarów, w których gmina Jaworzno nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania 


Przestrzennego, uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie zostały 


określone m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 


 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku - decyzja Nr 14/2008 o lokalizacji 


inwestycji celu publicznego z dnia 7 października 2008 r. – Góra Piasku (tereny nie objęte 


planem), decyzja Nr 12/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 października 


2008 r. (ul. Wolności do Sobieskiego). Dla terenów zamkniętych decyzja z dnia 


21.10.2008 r. nr 51/2008; 


 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Długoszyn - decyzja Nr 13/2008 o lokalizacji 


inwestycji celu publicznego z dnia 3 października 2008 r. (tereny nie objęte planem); 


 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Pieczyska - decyzja Nr 3/2007 


o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9 sierpnia 2007 r., decyzja Nr 16/2008 


o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2008 r., decyzja Nr 17/2008 


o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2008 r.; 


 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ciężkowice - decyzja Nr 11/2008 o lokalizacji 


inwestycji celu publicznego z dnia 3 października 2008 r.; 


 


Gmina Chełmek 


 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek, 


przyjęte Uchwałą Nr V/41/99 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 marca 1999 r. oraz 


miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 


 miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 


mieszkaniowej w rejonie ulic Leśnej i Polnej w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 


Chełmku Nr  XXX/200/96 z dnia 30.12.1996 r.  


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 


w rejonie ulic Słowackiego i Norwida w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 


w Chełmku Nr  XXX/201/96 z dnia 30.12.1996 r.  


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 


w rejonie ulic Krakowskiej i Kościuszki w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 


w Chełmku Nr  XXX/202/96 z dnia 30.12.1996 r.  


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 


w rejonie ulic Dąbrowskiej i Żeromskiego w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 


w Chełmku Nr  XXXIV/226/97 z dnia 12.07.1997 r.  


 zmiana fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu - zabudowa 


mieszkaniowa ul. Kościuszki w Chełmku przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku 


Nr XXXIII/256/2001 z dnia 26.04.2001r.  


 zmiana fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu – stacja paliw 


w rejonie ul. Krakowskiej w Chełmku przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku 


Nr XLI/315/2001 z dnia 28.12.2001r.  


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 


ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku 


Nr XXVIII/231/2005 z dnia 14.04.2005r.  


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 


ul. Piastowskiej w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLV/342/2006 


z dnia 28.06.2006r. 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 


ul. Słowackiegow Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLV/343/2006 


z dnia 28.06.2006r.  
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 


ul. Oświęcimskiej w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku 


Nr XLVII/365/2006 z dnia 24.10.2006r. 


 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 


ul. Przemysłowej w Chełmku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr  VI/50/2007 


z dnia 03.03.2007r. 


Dla obszarów, w których gmina Chełmek nie posiada Miejscowych Planów 


Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu 


publicznego, gdzie zostały określone m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 


 Budowa kanałów sanitarnych w rejonie ul. Chrobrego w Chełmku; budowa kanału 


sanitarnego nr 1.6 w ul. Mieszka I w Chełmku; budowa kanałów sanitarnych nr 1 i 2 


w ul. Jagiellońskiej w Chełmku; budowa kanału sanitarnego nr 1 w rejonie ul. Rzecznej i 


Zygmunta Starego w Chełmku - decyzja znak RBI 7331/17/02 o lokalizacji inwestycji celu 


publicznego z dnia 25 maja 2002 r. (zmieniona decyzją AGK 7331/17/02/04). 


 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego – 


decyzja znak AGK 7331/69/03 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 czerwca 


2003r.  


 Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek w ulicach Broniewskiego, Reymonta, 


Struga, Staffa, Tetmajera, Zapolskiej, Żeromskiego, Krakowskiej – decyzja znak 


AGK.ICP.7331-4/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 29 grudnia 2008r. 


 


Gmina Mysłowice 
 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice, 


przyjęte Uchwałą nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. 


oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Dziećkowice” w Mysłowicach 


przyjęty uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr  XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004r.  


 


3.    Spis miejscowości tworzących proponowaną aglomerację 


 


Aglomerację Jaworzno stanowić będą miejscowości: 


 


 w gminie Jaworzno: miasto Jaworzno, Bagienko, Biały Brzeg, Bielany, Bory, 


Chropaczówka, Ciężkowice, Dąb, Długoszyn, Fortuna, Grabańka, Gródek, Jeleń, 


Jerozolima, Kolonia Pechnik, Lipinka, Lubowiec, Niedzieliska, Pieczyska, 


Pogoście, Rzym, Skotnica, Sosina, Stara Huta, Szczakowa, Szczotki, Tlenka, 


Wygoda, Zatwardzie. 


 w gminie Mysłowice: Dziećkowice. 


 w gminie Chełmek: miasto Chełmek, Nowopole, Paprotnik, Podgórze, 


Podzagórnie, Zagórcze. 


 


Nazwy miejscowości tworzących proponowaną aglomerację wg Zarządzenia Nr 15 


Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 


r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 


(Dz. Urz. M A G T i O S nr 4, poz. 9) oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału 


Terytorialnego Kraju (TERYT) oraz Zgodne z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału 


Terytorialnego Kraju: 
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Wyszczególnienie Systemy rejestru TERYT 


Kod Gminy 2470011 2468011 1213033 


Nazwa Gminy Mysłowice Jaworzno Chełmek 


Rodzaj Gminy gmina miejska gmina miejska 
gmina miejsko-


wiejska 


Identyfikator Miejscowości Podstawowej 0941487 0940335 0924098 


Nazwa Miejscowości Podstawowej Mysłowice Jaworzno Chełmek 


Rodzaj miejscowości Podstawowej miasto miasto miasto 


 


Ścieki z aglomeracji Jaworzno odprowadzane będą do istniejącej, planowanej 


do rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w Jaworznie przy ulicy 


Dąb105. 


4. Krótka charakterystyka gmin 


Gmina Jaworzno 


 


Jaworzno to Miasto na prawach powiatu położone we wschodniej części województwa 


śląskiego na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski w widełkach Przemszy 


i Białej Przemszy. Obszar Miasta Jaworzna należy do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. 


Miasto obejmuje obszar o powierzchni 152 267 ha i zamieszkuje go 95 283 osób (stan na 


31.12.2010r. wg danych GUS). W skład Miasta wchodzą osiedla: Centrum, Bory, 


Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn, Jeleń, Jeleń Dąb, Jeziorki, 


Koźmin, Niedzieliska, Osiedle Stałe, Pieczyska, Szczakowa, Wilkoszyn. 


Najniżej położony punkt znajduje się w południowo-zachodniej części miasta u ujścia 


Kanału Matylda do Przemszy (ok. 232,0 m n.p.m.), zaś najwyżej położony punkt znajduje 


się na położonej na południowy-wschód od Ciężkowic Górze Przygoń (354,7 m n.p.m.). 


Maksymalna różnica wysokości w obrębie Miasta Jaworzna wynosi 122,7 m. 


Obszar miasta w całości znajduje się w dorzeczu Przemszy, która jest dopływem Wisły. 


Główne rzeki płyną wzdłuż granic miasta: zachodniej – Przemsza oraz północnej – Biała 


Przemsza. Południowo-zachodnia część miasta odwadniana jest do Przemszy przez 


Wąwolnicę, Byczynkę i Kanał Matylda. Do rzeki tej uchodzą także rowy melioracyjne i 


rowy odwadniające tereny hałd i obszarów przemysłowych. Północno-wschodnia część 


odwadniana jest natomiast do Białej Przemszy przez Kozi Bród z lewostronnym 


dopływem Łużnikiem, prawostronnym Żabnikiem oraz Kanałem Głównym 


odwadniającym kanał piaskowni. Łączna długość sieci hydrograficznej miasta wynosi ok. 


64 km. Wody stojące na terenie Jaworzna reprezentowane są wyłącznie przez zbiorniki 


wodne pochodzenia antropogenicznego spełniające głównie funkcje  rekreacyjno-


sportowe. Ponadto na terenie miasta występują niewielkie stawy, zbiorniki retencyjne oraz 


zbiorniki pełniące funkcję osadników. Głównym poziomem użytkowym na terenie 


Jaworzna jest poziom wodonośny triasu. Wody podziemne zgromadzone są w: 


 główny zbiornik wód podziemnych „Chrzanów”  (Nr 452). Jest to zbiornik 


szczelinowo-krasowy, a tworzą go uszczelnione wapienie i dolomity triasowe. 


Stanowi najważniejsze źródło zasobów wody pitnej dla miasta Jaworzna. Ujęcia 


wodne eksploatujące ten zbiornik to m. in.  „Galmany” i „Bielany”. 


       Decyzją nr EK-I-7211/69/93 z dnia 19 kwietnia 1994 roku wydaną przez Wojewodę  


       Katowickiego ustanawiona została strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia  


       wód podziemnych„Galmany”, Decyzją nr OŚ-I-7211/202/97 z dnia 17 grudnia 1997 r. 


      dla ujęcia „Jarosław Dąbrowski”,zaś Decyzją nr OŚ-I-7211/116/97 z dnia 23  lutego 



javascript://nop/
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      1998 r. dla ujęcia wody podziemnej „Bielany”. 


 główny zbiornik wód podziemnych „Biskupi Bór” (Nr 453) – czwartorzędowy 


zbiornik utworzony przez warstwy wodonośne wykształcone w piaszczystych osadach 


rzecznych i piaszczysto-żwirowych osadach rzeczno-lodowcowych, oddzielone 


warstwami glin zwałowych oraz iłów i mułków. Brak ujęć wody pitnej w obrębie tego 


zbiornika na terenie Jaworzna. 


 


 Informacja o zakazach, nakazach i ograniczeniach obowiązujących  


na obszarach ochrony ujęć wód podziemnych w obrębie aglomeracji  
 


- dla ujęcia wód podziemnych „Galmany" w Jaworznie ustanowiono strefę ochronną 


ujęcia, w skład której wchodzą: 


1) tereny strefy bezpośredniej,obejmującej ujecie wody wraz z otaczającym je pasem 


     terenu o powierzchni 15 a. Teren ma być zagospodarowany zgodnie z projektem strefy 


     ochrony sanitarnej. 


2) tereny strefy pośredniej- wewnętrznej o powierzchni 6,9 km
2
, 


3) tereny strefy pośredniej zewnętrznej o powierzchni 18 km
2
 


w/g granic zaznaczonych w „Projekcie ustanowienia strefy ochrony sanitarnej pośredniej 


ujęcia wody podziemnej Galmany w Jaworznie". 


Na terenie strefy zabronione jest: 


 wprowadzanie ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 


 rolnicze wykorzystanie ścieków, 


 przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych, 


 stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, 


 budowy osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych i ferm zwierzęcych, 


 wydobywanie kopalin i prowadzenie głębokich wierceń bez uprzedniego uzgodnienia z 


użytkownikiem ujęcia, 


 lokalizowanie magazynów produktów roponośnych i innych substancji chemicznych 


oraz rurociągów do ich transportu, 


 lokalizowanie wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 


 lokalizowanie cmentarzy, parkingów i obozowisk, 


 mycie pojazdów mechanicznych. 


 


   -  dla ujęcia wody podziemnej "Bielany" w Jaworznie ustanowiono teren strefy 


          ochronnej: 


1) bezpośredniej, obejmującej teren wokoło ujęcia o powierzchni 1420 m
2
, 


        w granicach istniejącego ogrodzenia. 


        Teren strefy winien być ogrodzony, oznakowany tablicą informacyjną oraz 


        zabezpieczony przed wejściem na jej teren osób nie zatrudnionych przy obsłudze  


        ujęcia. 


Na terenie tej strefy należy zapewnić: 


a) odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostać się do 


urządzeń służących do poboru wody, 


b) zagospodarowanie terenu zielenią, 


c) szczelne odprowadzenie poza granice strefy ochronnej ścieków z urządzeń 


sanitarnych przeznaczonych dla użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach 


służących do poboru wody. 


2) pośredniej wewnętrznej obejmującej obszar wyznaczony przez izochronię 30-dniowego 


dopływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia.  
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Powierzchnia tego obszaru wynosi 740 m
2
.  


3) pośredniej zewnętrznej obejmującej obszar zajmujący powierzchnię 1,97 km2 w 


kształcie nieprawidłowego trójkąta o wierzchołkach: 


 od zachodu przy zbiegu przecznicy od ulicy Hetmańskiej z ulicą Sielec, 


 od wschodu przy skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiej i Podgórskiej, 


 od południa w rejonie przecinających się linii kolejowej Jaworzno-


Chrzanów z ulicą Rapackiego. 


Na terenie strefy ochronnej pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej obowiązują następujące 


zakazy i nakazy: 


a) wprowadzania ścieków do ziemi, 


b)  rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie nawozów sztucznych i ochrony roślin, 


c) lokalizowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, 


d) lokalizowanie nowych ujęć wody, 


e) lokalizowanie cmentarzy i grzebanie zwierząt. 


f) należy oznakować teren tablicami informacyjnymi uporządkować go jeżeli chodzi o 


odpady komunalne substancje ropopochodne. 


g) należy prowadzić dodatkowe badania i raz na kwartał 


h) obecność w wodzie z ujęcia substancji ropopochodnych. 


 


-   dla ujęcia wody podziemnej "Jarosław Dąbrowski" ustanowiono teren strefy  


    ochronnej: 


1) bezpośredniej - o zasięgu terenu na 10 m licząc od zarysu budowli i urządzeń służących 


do poboru wody. Strefa obejmuje teren w kształcie prostokąta o wymiarach 6m x 21m. 


2) pośredniej wewnętrznej, obejmującej teren wokoło ujęcia w kształcie elipsy o osi  


     podłużnej w kierunku południowy zachód - południowy wschód o wymiarach 42,8 m  


     i osi krótszej o wymiarach 38,9 m. Teren ten stanowią lasy, ugory i łąki. 


3) pośredniej zewnętrznej, wyznaczonej od zachodu zgodnie z przebiegiem doliny rzeki  


    Przemszy, od północy, wschodu i południa wzdłuż izolujących uskoków liniami  


    biegnącymi przez dzielnicę Jeleń-Łęg w kierunku północno-wschodnim do granicy 


    Zakładów Chemicznych Organika Azot w Jaworznie, dalej w kierunku południowo 


   -wschodnim przez pola orne linią przecinająca drogę ul. Ks. Sulińskiego do ulicy Sielec 


    i dalej w kierunku południowo-wschodnim przez Osiedle Lipinka do centrum dzielnicy 


    Jeleń i dalej do koryta rzeki Przemszy. 


Na obszarze strefy ochronnej obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia: 


1) na terenie strefy bezpośredniej należy zapewnić: 


a) odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się 


do urządzeń służących do poboru wody, 


b) zagospodarowanie terenu zielenią, 


c) szczelne odprowadzanie poza granice strefy ochronnej ścieków z urządzeń 


sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach 


służących do poboru wody, 


d) teren strefy winien być ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi 


 i zabezpieczony przed wejściem na teren osób nie zatrudnionych przy ujęciu wody. 


2) na terenie strefy pośredniej zabrania się wykonywania robót i czynności mogących 


spowodować zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia  


a w szczególności zakazy: 


a) wprowadzania ścieków do ziemi, 


b) rolniczego wykorzystania ścieków, 


c) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 


d) lokalizowania  wysypisk  i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
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e) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 


 


Zlokalizowane na terenie gminy Jaworzno formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 


o ochronie przyrody tj. rezerwat przyrody „Dolina Żabnika”, powierzchniowy pomnik 


przyrody „Sasanka” oraz obszar chronionego krajobrazu – kompleks leśny „Dobra –


Wilkoszyn” zlokalizowane są poza obszarem planowanej aglomeracji Jaworzno.  


 


Gmina Chełmek 


 


Gmina miejsko-wiejska Chełmek położona jest u zbiegu rzek Przemszy i Wisły 


w północnej części powiatu oświęcimskiego w województwie małopolskim. Obszar 


o powierzchni 2 732 ha zamieszkały jest przez 12 906 osób (stan na 31.12.2010r. 


wg danych GUS). 


Jednostki pomocnicze w postaci sołectw i osiedli działające na terenie Gminy Chełmek to: 


Sołectwo Bobrek, Sołectwo Gorzów, Osiedle "Nowe Miasto” Osiedle „Stare Miasto”. 


Na terenie gminy wyróżnić można 3 klasy krajobrazu: wyżynny, równinny oraz dolin 


i obniżeń. Najwyżej wzniesiony punkt – wierzchołek Wzgórza Skała – 291,5 m.n.p.m, 


najniżej położony punkt - koryto Wisły w miejscowości Bobrek (granica z Gromcem) – 


224,6 m.n.p.m.  


Przez teren gminy przebiega granica dwóch regionów fizyczno - geograficznych: Wyżyny 


Śląsko – Krakowskiej (obejmuje ok. 32% gminy – część północna) oraz Kotliny 


Oświęcimskiej (obejmuje ok. 68% gminy – część południowa). 


Obszar gminy Chełmek znajduje się u zbiegu rzek Wisły i Przemszy. Teren gminy należy 


do lewostronnego dorzecza Wisły, w jego skład wchodzą zlewnie: Przemszy (wraz 


z Kanałem Matylda i Starą Strugą), Potoku Bobrek i Potoku Grodzieckiego. Na terenie 


gminy występują stawy, a także naturalne oczka wodne. 


Na terenie gminy częściowo zlokalizowane są trzy główne zbiorniki wód podziemnych: 


 główny zbiornik wód podziemnych „Tychy - Siersza” (Nr 457) - zbiornik o typie 


szczelinowo-porowym, charakteryzujący się dość znacznym zróżnicowaniem stopnia 


odporności na zanieczyszczenia, 


 główny zbiornik wód podziemnych „Chrzanów”  (Nr 452), 


 główny zbiornik wód podziemnych „Oświęcim” (Nr  449) - czwartorzędowy, porowy, 


oraz Użytkowy Poziom Wód Podziemnych „Rejon Małej Wisły” - czwartorzędowy, 


porowy. 


W gminie Chełmek na terenie tworzącym aglomerację Jaworzno nie występują formy 


ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.  


 


Gmina Mysłowice  


 


Mysłowice to Miasto na prawach powiatu położone we wschodniej części województwa 


śląskiego obejmujące swoją powierzchnią 6 609 ha. Miasto liczy 75 037 mieszkańców 


(stan na 31.12.2010r. wg danych GUS). Rozmieszczenie ludności jest dosyć 


nierównomierne – 70% mieszkańców zamieszkuje w północnej – bardziej zurbanizowanej 


części miasta (dzielnice i osiedla: Stare Miasto, Słupna, Piasek, Szabelnia, Brzęczkowice, 


Janów i Ćmok), a trzecia część zamieszkuje w południowych dzielnicach Mysłowic 


(Brzezinka, Kosztowy, Larysz, Morgi, Wesoła, Stara Wesoła, Krasowy, Ławki 


i Dziećkowice.). 


Dziećkowice, stanowią enklawę na południowo-wschodnim krańcu miasta Mysłowice, 


oddzieloną kompleksem leśnym i częściowo zrekultywowanym dawnym składowiskiem 


odpadów Elektrowni Jaworzno III. Pozostały obszar otoczony jest pierścieniem terenów 
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leśnych (za wyjątkiem wschodniej części), co stwarza korzystne warunki dla rozwijającej 


się funkcji mieszkaniowej. W strukturze terenów mieszkaniowych dominuje zabudowa 


jednorodzinna. 


Tereny miasta Mysłowice należą do obszarów płaskich: 25 % miasta to tereny 


o nachyleniu nie przekraczającym 1 %, 40 % obszaru to tereny o spadkach w przedziale od  


1 % do 3 %, natomiast zaledwie 3 % powierzchni miasta to tereny o nachyleniu 


przekraczającym 8 %. Najwyższym wzniesieniem jest grzęda Starej Wesołej o wysokości 


334 m.n.p.m. Najniżej położone jest dno doliny Przemszy na granicy miasta, na wysokości 


233,5 m n.p.m.  


Mysłowice leżą w obrębie południowej części Wyżyny Śląskiej. Przez miasto przebiega 


dział wodny II rzędu oddzielający dwa lewobrzeżne dopływy Wisły – Przemszę 


i Gostynię. Obszar zlewniowy pierwszej z tych rzek obejmuje 75% powierzchni Mysłowic. 


Wschodnia granice miasta tworzą rzeki: Brynica, Czarna Przemsza i Przemsza, a granicę 


zachodnią wytoczono wzdłuż grobli na stawie Hubertus III przez dolinę Boliny i lasy 


murckowskie oraz wzdłuż doliny Przyrwy.  


W rejonie miasta Mysłowice wyróżnić można trzy zbiorniki wód podziemnych o istotnym 


znaczeniu gospodarczym tj.: 


 użytkowy poziom wód podziemnych „Mikołów-Sosnowiec” (C-II) – zbiornik typu 


szczelinowo - porowego, zalegający w piaskowcach i zlepieńcach górnokarbonskich, 


zasilany na wychodniach i poprzez wodonośne utwory czwartorzędu, 


 główny zbiornik wód podziemnych „Tychy – Siersza” (nr 457) - zbiornik typu 


szczelinowo - porowego, występujący w zlepieńcach górnokarbonskich, zasilany na 


wychodniach oraz wodonośnymi utworami czwartorzędu,  


 główny zbiornik wód podziemnych „Chrzanów” (nr 452) - zbiornik typu szczelinowo 


- krasowego, zalegający w wapieniach i dolomitach wapienia muszlowego i retu 


(trias), zasilany na wychodniach i przez wodonośne utwory czwartorzędowe. 


W gminie Mysłowice na terenie tworzącym aglomerację Jaworzno nie występują formy 


ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 


5. Opis obecnego funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków 


komunalnych   


a) informacja dotycząca sposobu postępowania ze ściekami komunalnymi 


w miejscowościach nie uwzględnionych w projekcie aglomeracji  


 


Gmina Jaworzno 


 


W gminie Jaworzno budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wilkoszyn, Jeziorki, 


Koźmin, Cezarówka Górna, Cezarówka Dolna, Byczyna, oraz w części osiedli Pańska 


Góra, Jeleń i Szczakowa z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Jaworzno-Dąb nie 


znajduje uzasadnienia finansowego z uwagi na to, że wskaźnik długości sieci obliczany 


jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby 


mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie 


z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) jest 


mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Ścieki komunalne powstające w w/w 


osiedlach będą oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub czasowo 


gromadzone w szczelnych zbiornikach, a następnie taborem asenizacyjnym wywożone 


m.in. do komunalnej oczyszczalni ścieków położonej w Jaworznie przy ulicy Dąb.  
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Gmina Chełmek 


 


W gminie Chełmek miejscowości Gorzów i Bobrek współtworzą  aglomerację Oświęcim 


ustanowioną Rozporządzeniem nr 31/06 Wojewody Małopolskiegoz dnia 6 czerwca 2006r. 


w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim.  


W maju 2010r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. rozpoczął 


realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek” finansowanego ze 


środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 


i Środowisko. W wyniku realizacji projektu ścieki komunalne, które do tej pory były 


odprowadzane bez oczyszczania do wód powierzchniowych lub do ziemi (np. nieszczelne 


szamba) zostaną ujęte w szczelny system kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do dwóch 


istniejących oczyszczalni ścieków – z terenu miasta Chełmek do oczyszczalni w Jaworznie 


(w ramach projektowanej aglomeracji Jaworzno), a z terenu miejscowości Gorzów 


i Bobrek do oczyszczalni ścieków w Oświęcimiu. W miejscowościach Gorzów i Bobrek 


przewiduje się  budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 15 km (w tym: 


12,5 km kanałów grawitacyjnych i 2,5 km przewodów tłocznych). 


 


Gmina Mysłowice  


 


Zgodnie z koncepcją gospodarki ściekowej dla gminy Mysłowice (Uchwała 


nr XVI/188/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2003 roku) przyjęto 


doprowadzenie wszystkich ścieków sanitarnych i ogólnospławnych z terenu gminy za 


wyjątkiem zlewni Dziećkowice, do oczyszczalni „Radocha” w Sosnowcu. Ścieki z terenu 


dzielnicy Dziećkowice skierowane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaworznie 


(w ramach projektowanej aglomeracji Jaworzno). 


W listopadzie 2010r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 


w Mysłowicach zakończyło realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa 


w Mysłowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską, co pozwoliło na 


uporządkowanie gospodarki ściekowej dla ok. 90% mieszkańców miasta Mysłowice.  


 


b) szczegółowy opis sposobu postępowania ze ściekami komunalnymi 


 w obrębie proponowanej aglomeracji Jaworzno 


 


  informacja o funkcjonującej oczyszczalni ścieków 


 


Ścieki komunalne ze skanalizowanych rejonów miasta Jaworzna, miasta Chełmka 


i Dziećkowic (dzielnicy miasta Mysłowice) odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej 


o przepustowości Qdśr = 17 000 m
3
/d (Qhmax = 25 000 m


3
/h, Qdocelowa = 50 000 m


3
/h)  


zlokalizowanej w Jaworznie (adres: ul. Dąb 105, 43-608 Jaworzno), pomiędzy drogą 


Jaworzno-Chełmek i rzeką Przemszą, od południa teren ogranicza kanał Matylda, który 


jest dopływem Przemszy.  


Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z osadem czynnym i redukcją biogenów 


oraz tlenową stabilizacją osadów. Obecnie oczyszczane są w niej ścieki w ilości średnio-


dobowej od 12 000 m
3
/d do 17 000 m


3
/d w porze suchej, natomiast w dni deszczowe nawet 


do 25 000 m
3
/d. Średnie obciążenie ścieków w stosunku do przepustowości średniej 


oczyszczalni ścieków wynosi aktualnie 70%.  


Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji we wrześniu 1995 roku. Obiekt działa na 


podstawie pozwolenia wodno-prawnego z dnia 20 grudnia 2004 r. (znak: 
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OŚ.6210/12/2004) wydanego przez Prezydenta miasta Jaworzna ważnego do 31.12.2015 r. 


Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Przemsza. Wylot ścieków oczyszczonych 


w km  9+518 rzeki Przemszy.  


 


Pierwszym obiektem oczyszczalni jest komora wlotowa (przelewu awaryjnego), z której 


ścieki odpływają czterema przewodami do budynku krat. W sytuacjach awaryjnych ścieki 


mogą być kierowane bezpośrednio do rzeki. W budynku krat zlokalizowane są dwie kraty 


mechaniczne, przenośnik i prasa skratek. W celu zabezpieczenia krat przed zniszczeniem, 


w komorze wlotowej przewidziano dodatkową kratę rzadką. Pozbawione na kratach 


większych zanieczyszczeń ścieki kierowane są do pompowni, która przetłacza je do 


wyniesionego piaskownika. 


W pompowni zainstalowane są trzy pompy zatapialne. Ze względu na rzeczywistą ilość 


cieków, budynek krat i pompownia zostały wyposażone w urządzenia tylko w połowie – 


dla kolejnych dwóch krat i trzech pomp są przygotowane wolne stanowiska. 


Z piaskownika ścieki przepływają grawitacyjnie przez wszystkie pozostałe obiekty 


oczyszczalni tj. w kolejności: osadnik wstępny, wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego 


i dwa osadniki wtórne. Reaktor biologiczny składa się z następujących elementów 


powiązanych konstrukcyjnie w jedną całość: komory beztlenowej, komory niedotlenionej 


i komory tlenowej. Biologiczne usuwanie fosforu wspomagane jest procesem chemicznego 


strącania za pomocą koagulanta, dozowanego przed osadniki wtórne.  


Gospodarka osadowa przedstawia się następująco. Osad wstępny poddawany jest 


procesowi wstępnej fermentacji w wydzielonej komorze hydrolizy i zawracany do ścieków 


przed osadnik wstępny. Część osadu pompowana jest okresowo do otwartej komory 


fermentacyjnej (OKF), z której odprowadzana jest dalej do stacji odwadniania. Osad 


wtórny odprowadzany jest do pompowni recyrkulacji, skąd jako osad recyrkulowany 


kierowany jest do komory predenitryfikacji, a jako osad nadmierny – do dwóch 


zagęszczaczy grawitacyjnych. Osad nadmierny zagęszczony poprzez pompownię osadu 


zagęszczonego podawany jest do stacji odwadniania. W razie potrzeby istnieje również 


możliwość przetłoczenia osadu na trzy laguny, które usytuowane są poza ogrodzeniem 


oczyszczalni. Na laguny może być również odprowadzany osad z OKF. W stacji 


odwadniania zainstalowane są dwie wirówki, przenośnik oraz instalacja do higienizacji za 


pomocą wapna. Wapno magazynowane jest w silosie, usytuowanym na zewnątrz stacji. 


Odwodniony osad składowany jest w kontenerach, które po napełnieniu wywożone są poza 


oczyszczalnię. 


 


  długość istniejącej kanalizacji sanitarnej 


 


Gmina Jaworzno 


 


W Gminie Jaworzno istnieje mieszany system kanalizacyjny, który tworzą sieci kanalizacji 


ogólnospławnej i sanitarnej, odprowadzające ścieki z terenu miasta do oczyszczalni Jeleń-


Dąb. 


Istniejąca kanalizacja funkcjonuje głównie w centralnej części miasta oraz w osiedlach 


Dąbrowa Narodowa, Szczakowa, Pieczyska, osiedle Stałe i Jeleń. Stopień skanalizowania 


Gminy wynosi obecnie około 72%, ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta 


łącznie około 68,6 tys. osób.  


Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi (bez przyłączy) 210,9 km. 
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Gmina Chełmek 


 


W gminie Chełmek system kanalizacyjny tworzy głównie sieć kanalizacyjna ogólnospławna, 


która odprowadza ścieki z terenu miasta do przepompowni ścieków w ulicy Jaworznickiej, 


skąd dwoma rurociągami tłocznymi kierowane są do oczyszczalni ścieków w Jaworznie. 


Stopień skanalizowania gminy wynosi obecnie ok. 45%. Ze zbiorowego systemu 


kanalizacyjnego korzysta łącznie około 5,8 tys. osób, co stanowi ok. 65% mieszkańców 


miasta (307 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania). Zasięg sieci 


kanalizacyjnej obejmuje jedynie miasto Chełmek. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na 


terenie miasta wynosi 32,5 km.  


 


Gmina Mysłowice 


 


W dzielnicy Dziećkowice od listopada 2010r. funkcjonuje 9,1 km sieci kanalizacyjnej 


sanitarnej. 


 


Długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Aglomeracji Jaworzno  


(stan na dzień 31.12.2010r.): 


 


Wyszczególnienie 


długość sieci 


kanalizacyjnej sanitarnej 


[km] 


długość sieci 


kanalizacyjnej 


ogólnospławnej [km] 


długość sieci 


kanalizacyjnej ogółem 


[km] 


ogółem 
w tym sieci 


grawitacyjnej 
ogółem 


w tym sieci 


grawitacyjnej 
ogółem 


w tym sieci 


grawitacyjnej 


Jaworzno 92,6 92,5 118,3 104,8 210,9 197,3 


Dziećkowice 9,1 7,3 0 0 32,5 25,0 


Chełmek 6,3 6,3 26,2 18,7 9,1 7,3 


Aglomeracja 


Jaworzno 
108,0 106,1 144,5 123,5 252,5 229,6 


 


  liczba mieszkańców aglomeracji podłączonych i planowanych do podłączenia do 


roku 2015 do zbiorczej kanalizacji miejskiej w wyniku budowy nowych odcinków 


kanalizacji. 


 


Gmina Jaworzno:      84 330  mieszkańców 


Gmina Chełmek:       8 851  mieszkańców 


Gmina Mysłowice – dzielnica Dziećkowice:    1 300  mieszkańców 


Razem:       94 481  mieszkańców  


 


          ilość mieszkańców podłączonych do istniejącej kanalizacji (stan na dzień 


31.12.2010r.) 


 


Gmina Jaworzno:      68 605   mieszkańców 


Gmina Chełmek:       5 835   mieszkańców 


Gmina Mysłowice – dzielnica Dziećkowice:        56*   mieszkańców 


Razem:      75 740  mieszkańców    


 


* zakończona w listopadzie 2010 r. budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości 


Dziećkowice umożliwia obecnie włączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 1 300 


osób. Na dzień 31.12.2010r. z możliwości podłączenia  
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do kanalizacji sanitarnej skorzystało 56 osób. Obecnie kolejne osoby  


są sukcesywnie włączane do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Mimo różnicy pomiędzy 


faktyczną ilością podlączonych osób z ilością docelową -1300 przyjęto do celów niniejszej 


analizy, że wszyscy mieszkancy Dziećkowic są podłączeni do istniejącej kanalizacji. 


 Tym samym nie wlicza się ich do ilości mieszkańców planowanych do podlaczenia 


do kanalizacji zbiorczej w wyniku realizacji nowych  odcinków kanalizacji sanitarnej.  


 


 ilość turystów  
według równoważnej ilości łóżek w pensjonatach i hotelach (Hotel Bajon, 


ul. Paderewskiego 43 w Jaworznie - 76 miejsc), (hotel Dalia, ul. Grunwaldzka 285 


w Jaworznie - 160 miejsc) znajdujących się w obrębie proponowanej aglomeracji 


Jaworzno:  


Gmina Jaworzno:      236   RLM turystów  


 


  ilość i rodzaj wszystkich wytwarzanych ścieków komunalnych powstających  


      w Aglomeracji Jaworzno  
 


 


l.p.         Grupa dostawców 


Średnio  


w 2010 r. 


(m
3
/d) 


1 


Ilość ścieków z gospodarstw 


domowych odprowadzana  


do kanalizacji 


5 834 


2 


Ilość ścieków bytowo-


gospodarczych (tzw. socjalnych)  


z zakładów przemysłowych, 


podmiotów prowadzących 


działalność gospodarczą (w tym 


sektora usług) oraz z jednostek 


użyteczności publicznej. 
odprowadzana do kanalizacji 


1 424 


3 


Ilość wód opadowych, 


przypadkowych i infiltracyjnych 


odprowadzana do kanalizacji 


10 118,7 


4 


Sumaryczna ilość ścieków 


odprowadzana do kanalizacji 


(1+2+3+4) 


17 376,7 


5 


Ilość ścieków dowożonych   


do oczyszczalni w Jaworznie 


wozami asenizacyjnymi  


408,8 


6 


Przepływ ścieków na oczyszczalni  


w Jaworznie 


 (4+5)  


17  785,5 


7 
Ilość ścieków oczyszczana systemami 


indywidualnymi  
103,6 


8 
Ilość ścieków odprowadzanych  


do wód bez oczyszczenia* 
214,5 


9 
Ilość wszystkich ścieków 


wytwarzanych w aglomeracji 
18 103,6 
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* ścieki zrzucane przez przelewy burzowe     


Źródło: dane MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie i MZGK w Chełmku sp. z o.o. 


 


 skład ścieków komunalnych surowych i oczyszczonych  
 


Lp. Parametr Jednostka 


Wartości średnioroczne 


za rok 2010  


Ścieki surowe 
Ścieki 


oczyszczone 


1 BZT5 mgO2/dm
3
 231 3,7 


2 CHZT mgO2/dm
3
 515,8 37,6 


3 Zawiesina ogólna mg/dm
3
 257,2 4,1 


4 Azot ogólny mgN/dm
3
 51,6 9,7 


5 Fosfor ogólny mgP/dm
3
 10,7 0,2 


Źródło: dane MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie 


 


 ilość i rodzaj  ścieków przemysłowych  


 


Powstające na terenie aglomeracji Jaworzno ścieki przemysłowe oczyszczane są we 


własnych oczyszczalniach zakładów przemysłowych. Do kanalizacji miejskiej 


odprowadzane są jedynie ścieki bytowo-gospodarcze (tzw. socjalne) z zakładów 


przemysłowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym sektora usług) 


oraz z jednostek użyteczności publicznej.  


Średniodobowa ilość ścieków wynosi 1 424 m
3
/d, co stanowi ok. 8% ścieków 


oczyszczanych. 


 


 skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji  miejskiej 
 


Skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji gminnej, jest taki sam jak 


skład ścieków komunalnych przedstawiony powyżej, gdyż są to ścieki o charakterze 


bytowo – gospodarczym. 


 


 miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych 
 


Oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni Jeleń-Dąb odprowadzane są zgodnie 


z pozwoleniem wodno – prawnym do rzeki Przemsza w km 9+518. 


6. Opis przewidywanego funkcjonowania systemu oczyszczania 


ścieków  komunalnych  w aglomeracji  do roku 2015 


 informacja o potrzebie i planach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
 


Planowana przebudowa oczyszczalni ścieków Jeleń–Dąb polegać będzie przede wszystkim 


na modernizacji części biologicznej oraz przeróbki osadów. W jej ramach planuje  


się zmodernizować m.in.: punkt zlewny, budynek krat, pompownie główną, komorę 


hydrolizy, reaktor osadu czynnego, osadniki wtórne, pompownie osadu wtórnego, komorę 


predenitryfikacji, zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego, zagęszczacz osadu 


wstępnego oraz stację zagęszczania osadu nadmiernego i stację odwadniania. 


Modernizacja będzie polegać przeważnie na wymianie istniejących urządzeń 


 i przebudowie obiektów. Dodatkowo wybudowane zostaną: separator z płuczką piasku, 







Plan aglomeracji Jaworzno 


 18 


pompownia tłuszczów, drugi reaktor biologiczny, stacja dmuchaw, maszynownia, WKF 


z (2 szt.), odsiarczalnia, zbiornik biogazu, agregat kogeneracyjny, pochodnia, pompownia 


osadów, zbiornik osadu odwodnionego, suszarnia, zbiornik osadu wysuszonego. 


Przepustowość oczyszczalni po modernizacji: Qmax.d.= 50 000 m
3
/d. 


 
 


 długość planowanej do budowy  kanalizacji – nowych odcinków  kanalizacji 


sanitarnej  
 


Gmina Jaworzno:      130,3 km 


Gmina Chełmek:     19,1 km 


Razem:      149,4 km 


 


W gminie Jaworzno planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno 


 – tłocznym o łącznej długości  130,3 km. W tym budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 


osiedli  Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku i Pieczyska  o łącznej długości 78,61 km 


w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z 12 przepompowniami i 1 tłocznią ścieków 


będzie realizowana przez MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie w ramach projektu 


pn.„Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” 


finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 


Infrastruktura i Środowisko. 
 


W gminie Chełmek planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno 


 – tłocznym o łącznej długości 19,1 km wraz z 2 przepompowniami ścieków. Zakres ten 


jest realizowany przez MZGK w Chełmku sp. z o. o. w ramach projektu pn. „Gospodarka 


wodno-ściekowa Gminy Chełmek” finansowanego ze środków Funduszu Spójności 


w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 


 


 ilość mieszkańców planowanych do podłączenia do kanalizacji zbiorczej w wyniku 


realizacji nowych odcinków kanalizacji sanitarnej  
 


Gmina Jaworzno:      15 725 mieszkańców 


Gmina Chełmek:       3 016 mieszkańców 


Razem:      18 741 mieszkańców 


 


 informacja o zakładach przemysłowych planowanych do podłączenia  


do rozbudowywanego systemu kanalizacji miejskiej.  
 


 


W chwili obecnej nie przewiduje sie podłączenia zakładów przemysłowych 


do rozbudowywanych systemów kanalizacji miejskiej. 


7. Uzasadnienie wielkości RLM aglomeracji  


WIELKOŚĆ AGLOMERACJI JAWORZNO: 100 200 RLM 


 


Wielkość równoważnych ilości mieszkańców (RLM) aglomeracji obliczono jako sumę: 


 1 mieszkaniec rzeczywisty – 1 RLM, 


 RLM zakładów przemysłowych, sektora usług i obiektów użyteczności publicznej 


obsługiwanych przez  zbiorczy  system   kanalizacji – na podstawie dobowego 
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sumarycznego ładunku BZT5 ścieków z tych podmiotów, przy założeniu, że  BZT 5 


= 60 [gO2/m
3
] odpowiada  1 RLM 


 RLM turystów jako ilość łóżek noclegowych dla turystów. 


 


W celu oszacowania RLM zakładów przemysłowych, sektora usług i obiektów 


użyteczności publicznej przyjęto stężenie BZT5 na podstawie uśrednionych danych 


z pomiarów, przeprowadzanych w 2010 r. na oczyszczalni Jeleń – Dąb.  


 wielkości RLM z  tytułu liczby mieszkańców aglomeracji  


Gmina Jaworzno:        84 330  mieszkańców 


Gmina Chełmek:          8 851  mieszkańców 


Gmina Mysłowice – dzielnica Dziećkowice:       1 300  mieszkańców 


Razem:        94 481  mieszkańców 


 wielkości RLM z tytułu ilości  turystów 


Gmina Jaworzno:                236   RLM 


Gmina Chełmek:                   0   RLM 


Gmina Mysłowice – dzielnica Dziećkowice:               0   RLM 


Razem:                236   RLM 


 wielkości RLM z tytułu ładunku zanieczyszczeń  z przemysłu, sektora usług  


 i obiektów użyteczności publicznej  


 


- średnio dobowa ilość ścieków z zakładów przemysłowych,  


   sektora usług i obiektów użyteczności publicznej:  1 424 m
3
/d 


- stężenie BZT5 w ściekach surowych:       231 mg O2/dm
3 


- dobowy ładunek zanieczyszczeń BZT5:       339  kg/d 


- wielkość RLM:       5 483 RLM  


 


RLM  AGLOMERACJI  JAWORZNO:  94 481 + 236 + 5 483 = 100 200 RLM  
 


8. Obliczenie wskaźnika długości sieci (liczonego jako stosunek liczby 


mieszkańców planowanych do podłączenia w okresie do roku 2015 


w wyniku realizacji nowych odcinków kanalizacji sanitarnej  


do długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej) 


W gminie Jaworzno w ramach obecnie realizowanego projektu pn. „Modernizacja 


i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” do grudnia 2013 r. 


przewiduje się budowę  78,61 km kanalizacji sanitarnej i podłączenie do systemu 9 404 


osób. 


Do 2015 roku planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w systemie 


grawitacyjno-tłocznym na terenie aglomeracji Jaworzno łącznie o 51,69 km i podłączenie 


do systemu dalszych 6 321 mieszkańców oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków głównie 


w części osadowej. 


Reasumując do 2015 r. planuje się na terenie gminy Jaworzno wybudować 130,3 km sieci 


kanalizacji sanitarnej i podłączyć 15 725 mieszkańców. 


 


W gminie Jaworzno planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej będzie częściowo 


zlokalizowana w obrębie: 


 strefy ochronnej wód ujęcia wody podziemnej „Galmany”.Planuje się wybudować 


4,2 km kanalizacji i podłączyć do niej 505 mieszkańców. 
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 strefy ochronnej wód ujęcia wody podziemnej „Jarosław Dąbrowski”.Planuje się 


wybudować  


4,3 km kanalizacji i podłączyć do niej 400 mieszkańców. 


 strefy ochronnej wód ujęcia wody podziemnej „Bielany”. Planuje się wybudować 


0,3 km kanalizacji i podłączyć do niej 40 mieszkańców. 


 


W gminie Chełmek w ramach obecnie realizowanego projektu pn. „Gospodarka wodno-


ściekowa Gminy Chełmek” do czerwca 2013r. przewiduje się budowę 19,1 km kanalizacji 


sanitarnej i podłączenie do systemu 3 016 mieszkańców. 


 


Łącznie  w obrębie aglomeracji Jaworzno planowane jest wybudowanie do 2015 r.  


149,4 km sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie do systemu odbioru  


i oczyszczania ścieków komunalnych 18 741 mieszkańców. 


Na dzień dzisiejszy w obrębie aglomeracji Jaworzno nie panuje się realizacji inwestycji  


z zakresu rozdziału sieci ogólnospławnej z uwagi na ograniczone możliwości finasowe 


jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Jaworzno, Gmina Chełmek) oraz podmiotów 


świadczących na terenie aglomeracji Jaworzno usługi w zakresie odbioru i oczyszczania 


ścieków komunalnych (MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie i MZGK w Chełmku sp. z o.o.). 


MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie i MZGK w Chełmku sp. z o.o. są obecnie zaangażowane  


i finansowo obciążone realizacją projektów z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji 


sanitarnej na terenie aglomeracji Jaworzno celem wypełnienia wymogów wynikających  


z Traktatu Akcesyjnego. 


Wskaźnik długości sieci wyrażony stosunkiem planowanej liczby mieszkańców  


do podłączenia do systemu kanalizacyjnego na 1 km planowanej do budowy kanalizacji 


zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 


sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) wynosi: 


 


- na terenach zwolnionych z wymogu osiągnięcia wskaźnika długości sieci >120 os./km  


tj. w obszarze stref ochronnych ujęć wody Jarosław Dąbrowski, Galmany i Dobra, 


 w obrębie miejscowości (osiedli): Jaworzno, Biały Brzeg, Bory, Jeleń 


 


D1 = (505+ 400 + 40) os. / (4,2 + 4,3+0,3) km = 945 os. / 8,8 = 107 os./km > 90 osób/km 


 


- na pozostałych terenach aglomeracji Jaworzno 


 


D2 = (14 780 + 3016)os./(121,5 + 19,1) km = 17 796 os./140,6 km= 126 os./km > 120 


osób/km 


Wskaźnik uśredniony dla całej aglomeracji Jaworzno: 125 osób/km. 
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